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EL PROJECTE COBOI FORMA PART DEL MAPA D’ACTORS DE L’EMPRENEDORIA SOCIAL DE CATALUNYA

EL LABORATORI D’EMPRENEDORIA SOCIAL
OBRE LES PORTES AL CASAL DE CASABLANCA

10 projectes ‘MADE IN SANT BOI’
POTENCIA La teva AUTOESTIMA. Elisabet Súria
“El meu projecte és per acompanyar dones que tenen
càncer. Millorant la seva imatge (el cabell, el maquillatge, els mocadors) poden millorar també l’autoestima,
la feminitat i la motivació personal. L’estètica és la
meva especialitat professional.”

activitat física / xarxa / Salut / entorn.
Montserrat Almirall
“Proposo crear el club de marxa nòrdica NW Baix
Llobregat. Aquest esport permet activar l’aparell locomotor i millorar la resistència, la força, la mobilitat i la
coordinació. És un tipus d’activitat ideal per conèixer i
aprofitar millor l’entorn i millorar la qualitat de vida.”

MOTIVACTION. Alberto Castillo, Edgar Pérez i Javier Cañada

l’alcalde, jaume bosch, va inaugurar el 30 de gener el laboratori cívic
d’emprenedoria i economia social de sant boi (coboi). LES PERSONES
PARTICIPANTS EN EL PROJECTE L’HAN CONSTRUÏT DE MANERA COL·LECTIVA. AMB LA
INAUGURACIÓ DEL LABORATORI COMENÇA UNA NOVA ETAPA amb activitats que
IMPULSARan A SANT BOI L’EMPRENEDORIA SOCIAL I EL COOPERATIVISME.

“Som una empresa de joves emprenedors. Volem
ajudar a combatre el sedentarisme i les malalties associades i fer de l’esport una forma de vida per a tothom.
L’esport és salut, competició, formació i lleure. Estem
especialitzats a organitzar esdeveniments esportius.”

queda’t a sant boi. Núria López i Natalia Alcaraz

L

’acte d’inauguració va posar el punt final a la fase
de ‘cocreació’ de CoBoi i va donar inici a l’etapa
de posada en marxa del Laboratori, que es durà a
terme al llarg de 2014.
La segona planta del Casal de Casablanca s’ha condicionat
perquè sigui l’espai de referència de les persones usuàries
del projecte. Hi ha dues zones diferenciades: una àrea
de coworking i una sala de reunions i atenció a clients.
Membres de la comunitat CoBoi han treballat de manera
col·laborativa en el disseny i l’execució dels treballs. Actualment, formen part d’aquesta comunitat més de 60
persones emprenedores de Sant Boi.
Durant l’acte d’inauguració es van presentar 10 projectes
d’emprenedoria i economia social que l’Ajuntament ha se-

leccionat mitjançant un concurs. Són projectes de negoci
dissenyats per santboians i santboianes que plantegen
solucions innovadores per a problemes socials o mediambientals de la ciutat. El suport de formadors i tutors els
ajudarà a fer realitat les seves idees.

2014, ANY CLAU PER
AL PROJECTE COBOI

El mapa de l’emprenedoria
Gràcies al projecte CoBoi, l’Ajuntament
de Sant Boi forma part del Mapa d’Actors
de l’Emprenedoria Social de Catalunya, que es va presentar a meitat del mes de gener a les instal·lacions de
Barcelona Activa.
coboi2013.blogspot.com
#emprenedoria #coBoiON

“Volem ser una plataforma on line de referència de l’oci
i el comerç de Sant Boi, amb format de revista. L’usuari
podrà consultar-la còmodament des de qualsevol lloc
i amb qualsevol dispositiu i el petit comerç s’hi podrà
anunciar a preus força assequibles.“

RECUPERACIÓ DE MOBLES USATS. Ignacio Morán
“La idea és recuperar mobles que algú vol llençar i
donar-los un aspecte més actual. Per fer-ho comptem
amb persones sense feina que aprendran l’ofici i amb
altres persones que l’ensenyaran. És un projecte mediambientalment sostenible i amb valor social.”

PART’TELÓ. Olga Alonso, Nerea Bautista i Patricia Satorras
“Som una associació. Oferim un servei de desenvolupament comunitari que té com a objectiu augmentar
la participació ciutadana i la inclusió social mitjançant
l’art i l’oci. Ens centrarem sobretot en les famílies del
barri de Casablanca.”

GRUP SOCIAL CO. J. Manuel Mancilla, Pablo Orosco, Hammad
Bargach i Mohamed Amezian
“Somos una cooperativa que presta servicios profesionales a domicilio de mantenimiento, reparación y
jardinería. Nos dirigimos tanto a particulares como
a comunidades de vecinos y ofrecemos trabajos de
calidad a precios ajustados.”

OIKOS. INSERCIÓ LABORAL I LLOGUER SOCIAL. Antonio Borrell
“L’objectiu d’Oikos és encaixar la demanda d’habitatge
amb l’oferta d’habitatges buits. Vull promoure models
de cessió d’ús (MCU). Són nous models d’accés a
l’habitatge, que es caracteritzen per ser assequibles
i no especulatius.”

RAMATS AL BOSC. Eduard Balsells
“Aquest projecte es basa en la pràctica de la ramaderia
lligada a la terra. Té com a objectiu prevenir incendis,
protegir l’ecosistema, preservar la biodiversitat, produir aliments, practicar transhumàncies i potenciar
la figura dels pastors.”

FRIKIGAMES. Félix Díez, Àlex Martínez i Pep Oliveras
“El nostre és un projecte de dinamització lúdica i inclusió social basat en els jocs de taula. Volem aconseguir
que persones de diferents generacions participin
juntes en tallers i activitats de creativitat, descoberta,
competició i col·laboració.”

